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“Ser pediatra sempre foi o meu 
grande desejo e de muitos de vocês 
hoje aqui presentes”. Com essa frase 
Maria do Carmo Barros de Melo, nova 
presidente da Sociedade Mineira de 
Pediatria (SMP), saudou os pediatras, 
familiares e amigos que comparece-
ram à posse da diretoria eleita para o 
triênio 2016-2018 da SMP. O evento, 
que aconteceu na quinta-feira, 26 de 
novembro, na Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG), foi marcado por 
uma série de discursos emocionados, 
uma demonstração de como a paixão 
pela pediatria está presente na vida de 
quem a exerce.

A nova presidente dará continuida-
de ao trabalho que já vinha sendo feito 
pela entidade nas gestões anteriores, 
em especial na de Raquel Pitchon dos 
Reis, presidente que deixa o cargo e 
que avançou, sobretudo, na luta pela 
valor ização do prof iss ional de 
pediatria, no desenvolvimento de 
campanhas em prol da saúde e do 
bem-estar da criança e do adolescente 
e no incentivo à educação continuada 
do espec ia l i s ta ,  por me io de 
congressos, jornadas, simpósios e 
cursos. Esse importante trabalho da 
gestão 2013-2015 foi apresentado por 
Raquel na cerimônia de posse em um 
discurso rápido, mas intenso. Ao final, 
emocionada, a presidente agradeceu 
sua diretoria, sua família e seus 
colaboradores. 

Maria do Carmo apresentou 
algumas de suas propostas para a 
próxima gestão. Entre elas, destaca-se 
a criação do Comitê da Primeira 
Infância, idealizado por Laís Valadares. 
A ideia, segundo a nova presidente, é 
que exista uma maior inserção do 
pediatra na puer icultura e na 
abordagem dos problemas relativos 

aos processos de ensino e aprendiza-
gem, envolvendo principalmente 
questões relacionados às etapas do 
desenvolvimento infantil saudável. 
“Vamos também discutir ativamente o 
sistema educacional, ao qual nossas 
crianças e adolescentes estão sendo 
submetidos, buscando interlocução e 
interação com as instituições públicas 
e pr i vadas” , d i s se . Apo iar as 
instituições que têm serviços de 
pediatria a adotarem o novo programa 
de três anos de residência é também 
uma bandeira da nova diretoria, além 
de incentivar uma maior integração 
com as regionais, formando uma rede 
de apoio e de troca de experiências.

Em seu discurso, Maria do Carmo 
não poderia deixar de parabenizar a 
gestão de Raquel Pitchon pela 
brilhante atuação e pela dedicação às 
causas da pediatria. “É pensamento 
geral entre os colegas da especialidade 
que a SMP cresceu e se desenvolveu 
durante o período de sua gestão à 
frente da instituição”, agradece. 

Presença ilustre na cerimônia de 
posse da nova diretoria, o pediatra 
Eduardo Vaz, presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), também 
elogiou a atuação de Raquel frente à 
SMP. Disse que foi uma companheira 
incansável na luta ininterrupta em prol 
da criança brasileira. Vaz também 
apresentou as últimas conquistas da 
SBP: a criação da área de atuação em 
emergência pediátrica e a implantação 
do currículo de três anos em residência 
em 21 serviços até o ano que vem. Para 
finalizar, deixou claro a importância da 
SMP e SBP trabalharem em conjunto. 
“Contamos com a Sociedade Mineira 
nessa nossa caminhada. O trabalho da 
Mineira tem sido fundamental para o 
crescimento da Brasileira”.

Homenagens

A posse da nova diretoria também 

teve um espaço para se homenagear 

todos aqueles que de alguma forma 

contribuíram para o desenvolvimento 

da pediatria mineira e brasileira. Maria 

do Carmo aproveitou a oportunidade 

para entregar uma placa de agradeci-

mento à Raquel, pela dedicação e 

carinho às crianças e aos adolescentes 

durante os anos de sua gestão, e 

outra, para o presidente de honra do 

triênio 2016-2018, Marcos Carvalho 

de Vasconcellos. A diretoria passada 

fez homenagens aos pediatras Ênio 

Leão e José Sabino de Oliveira, pelo 

exemplo que os dois representam à 

categoria; a Antônio José das Chagas, 

pelo trabalho que realizou frente ao 

Comitê de Endocrinologia, principal-

mente, no que diz respeito a 

i dea l i z a ção  da  Campanha  de  

Prevenção à Obesidade; a Cristina 

Gonçalvez Alvim, pelo de seu 

empenho na coordenação cientifico 

de diversos simpósios e como diretora 

dos Comitês Científicos; a Leonardo 

Falci Mourão, pela dedicação em 

difundir o conhecimento em urgências 

e emergências pediátricas; e aos 

grupos de reanimação neonatal e 

pediátr ica ,  na f igura de seus  

coordenadores, Marcela Damásio 

Ribeiro de Castro e Márcia Gomes 

Penido Machado e Frederico Mitre 

Pessoa e Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Raquel Pitchon também entregou 

aos colegas de diretoria executiva e 

colaboradores mais próximos uma 

lembrança comemorativa da gestão 

2013-2015 em agradecimento à 

dedicação e empenho de cada um 

durante a Jornada.

Curta o .Facebook da SMP

Academia Mineira de Pediatria tem nova diretoria 
e elege novo acadêmico

A Academia Mineira de Pediatria deu 
posse à diretoria eleita para o triênio 2015-
2018 em assembleia geral ordinária, 
realizada no dia 24  de novembro. A nova 
diretoria, composta pelos acadêmicos 
Paulo César Pinho Ribeiro, presidente; José 
Maria Penido Silva, vice-presidente e 
Navantino Alves Filho, secretário, foi 
saudada pela presidente da Sociedade 
Mineira de Pediatria, Raquel Pitchon dos 
Reis, que fez questão de frisar a importân-
cia da entidade como polo de inspiração 
para os pediatras de qualquer idade e, 
principalmente, para as gerações em 
formação. 

A presidente enfatizou que Sociedade 
Mineira de Pediatria tem uma inestimável 
dívida com os acadêmicos por tudo o que 
fizeram pela especialidade e pelas crianças 
e adolescentes do estado: “Não podemos 
nos esquecer do exemplo permanente dos 
Acadêmicos para o aprimoramento dos 
Pediatras. Recentemente, os  professores 
Ennio e Navantino estiveram presentes em 
Encontros das Ligas Acadêmicas de 
Medicina, que tanto contribuíram para o 
aumento do interesse dos alunos pela 
especialidade. Prova disso é o crescimento 
de 50% do número de médicos que 

realizaram as provas do TEP nos últimos 
dois anos e o aumento da procura pelas 
vagas de Residência em Pediatria”.

O presidente eleito, Paulo César 
Pinho Ribeiro, lembrou em seu discurso 
de posse os ex-presidentes da casa, em 
especial o seu criador, o acadêmico 
Lincoln Marcelo Silveira Freire. Falou do 
orgulho de trabalhar junto a pessoas 
que tanto fizeram pelas crianças e 
adolescentes e de continuar atuando 
pela atenção integral desses jovens 
cidadãos.

Entre seus objetivos para a gestão 

que se inicia, o novo presidente prometeu 

iniciar as filmagens para o Documentário 

da Academia, a realização de uma 

Jornada em Ipatinga, a nomeação das 

comissões e a organização do VI Fórum 

da Academia. Finalizando, o acadêmico 

disse é preciso criar uma forte visão de 

futuro para que se iniciem as mudanças 

de transformação do presente. “A 

Academia terá, certamente, papel 

fundamental nessa meta”, acrescentou.

Novo acadêmico 

Além da posse, a assembleia elegeu 

Luiz Megale para a vaga da cadeira 19, 
ocupada pela pediatra Diomar Tartáglia, 
falecida recentemente e que tem como 
patrona a pediatra Maria Helena Moraes 
Jardim. O acadêmico eleito é neonatolo-
gista, professor da Faculdade de 
Medicina de Minas Gerais e consultor da 
Revista Médica de Minas Gerais, com 
inúmeros artigos publicados.

Homenagens

Na solenidade de posse, o presiden-

te que transmitiu o cargo, acadêmico 

José Sabino, recebeu um certificado de 

honra ao mérito das mãos da diretoria 

eleita e uma placa da SMP, de agradeci-

mento pelos trabalhos prestados. 

Emocionado, o homenageado disse que 

tudo que fez durante toda a vida, não 

teria sido possível sem a colaboração 

dos colegas e amigos, inclusive a sua 

eleição como novo Acadêmico da 

Academia Brasileira de Pediatria, 

ocorrida recentemente. O acadêmico 

Fausto Pacheco, ex-presidente da 

Academia Mineira de Pediatria nas 

gestões 2007/2009 e 2009/2011 

também foi homenageado pela 

Sociedade com uma placa.
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4: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra. Sonia Lansky

5: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Oswaldo Trindade Filho

5: Dra. Raquel Pitchon concedeu entrevista para a Rádio Itatiaia

5: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra. Raquel Pitchon, Dra. Maria do Carmo Barros de Melo, Dr. Oswaldo 
Trindade, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dra. Priscila Ferri, Ana Fazito.

6: Dra. Raquel Pitchon concedeu entrevista para a SBP – Doenças da Infância

12: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra. Maria do Carmo Barros e fez reunião com Dr. José Carvalhido Gaspar.

12: Dra. Raquel Pitchon concedeu entrevista para a Rádio Brasil.

16: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra. Márcia Penido.

16: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Ércio Amaro.

18: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra. Sônia Lansky.

18: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Márcio Pablo Pires.

19: Dra. Raquel Pitchon e Dr. Oswaldo Trindade fizeram reunião com Dr. Flávio Amaral (Feluma).

19: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Eduardo Vaz (Presidente da SBP).

19: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Márcio Pablo Pires.

19: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra. Sônia Lansky.

19: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Drs. Raquel Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Maria do Carmo Barros de 
Melo, Dr. Oswaldo Trindade, Dra. Giane Marques e Ana Fazito.

21: Dra. Raquel Pitchon participou do I Encontro das Ligas Acadêmicas de Pediatria, na Faminas, como palestrante.

23: Dra. Raquel Pitchon fez reuniões com Dr. Eduardo Vaz (Presidente da SBP), Dr. Ércio Amaro, Dr. José Sabino de Oliveira e 
Ana Fazito (Assessora de Comunicação da SMP)

24: Dra. Raquel Pitchon concedeu entrevista para a Edição Brasil.

24: Dra. Raquel Pitchon e Dra. Maria do Carmo Barros de Melo estiveram presentes à posse da nova diretoria da Academia 
Mineira de Pediatria.

26: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com os Drs. Eduardo Vaz, Fábio Augusto de Castro Guerra, José Sabino de Oliveira e Dra. 
Maria do Carmo Barros de Melo.

26: Posse da nova Diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria.

27: Reunião Ampliada da Coordenação e Instrutores do Programa de Reanimação Neonatal da SMP.

30: Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Ércio Amaro. 

Maria do Carmo Barros de Melo, nova presidente da SMP, discursa para uma mesa formada por (da esquerda para direita): 

Marcos Vasconcelos, presidente de honra gestão 2016-2018; José Maria Penido, representante da Academia Mineira de 

Pediatria; Fernando Mendonça, representando o Sindicato dos Médicos de MG; Lincoln Ferreira, presidente da AMMG; 

Marília Guerra, secretária adjunta de saúde de BH; Raquel Pitchon, presidente da SMP; Eduardo Vaz, presidente da SBP; 

Fábio Guerra, presidente do CRMMG; e Tarcízio Afonso Nunes, diretor da Faculdade de Medicina da UFMG.

Diretoria completa da SMP e representantes dos comitês para a próxima gestão

Flautti, Orquestra de 

Flautas da Fundação de 

Educação Artística de 

BH, fez linda 

apresentação ao final 

da cerimônia de posse 

da SMP

O acadêmico José Sabino recebe a placa da presidente da 

SMP, Raquel Pitchon

Raquel Pitchon entrega a placa para o acadêmico Fausto 

Pacheco


